PL7233TX

Novinka

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ 45 CM
SEMINTEGROVANÁ S PANELEM
TŘÍDA А+++
EAN13: 8017709233228
13 sad nádobí
5+5 programů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Předmytí
Crystal
ECO
Auto 60-70°С
Super
Rychlý27min
ECO-rychlý
Normální-rychlý
Super-rychlý

Teploty mytí (38° C, 45° C, 50° C, 65° C, 70° C)
Ovládaci panel s displejem pro odložený start
Indikator doplnění soli a leštidla
Úspora energie: EnerSave na konci cyklu sušení se dvířka pootevřou
FlexiTabs
Odložený start 1-24 h
Automatický předoplach s odložením startu
FlexiZone 1/2
Jednoduché ovládání
EasyGlide system horního koše
Gray košové vybavení
Výškově nastavitelný horní koš
Horní třetí příborový koš
Dolní koš s kompletně skládací regály
Plně st/steel tank
Třetí horní sprchovací rameno
Mycí systém Planetarium
St/steel filtr
Elektronický systém nastavění změkčování vody
Skryté topné těleso
Aquastop
Teplota vody (max. 60°C):šetrí 35% energie
Hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
Spotřeba energie: 0,81 kWh/cyklus
Spotřeba energie: 230 kWh/rok
Spotřeba vody: 9 l/cyklus
Spotřeba vody: 2520 l/rok
Normativní cyklus: ECO
Doba trvání normativního cyklu: 175 min
Pozn:. Krycí panel není součástí dodávky.

Funkce
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A+++:
Třída spotřeby energie: A+++

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

ENERSAVE:
Speciální zařízení automaticky otevře dveře myčky na konci pracího cyklu. EnerSave poskytuje dokonalé sušení nádobí a šetří energii. Tato volba se
aktivuje automaticky, když vyberete jakýkoliv režim mytí (kromě těch cyklů, kde není k dispozici fáze sušení nádobí), v případě potřeby možnost lze
vypnout před spuštěním programu.

13 SAD NÁDOBÍ:
Maximální kapacita myčky až 13 sad nádobí.

FlexiDuo:
Třetí koš na příbory FlexiDuo se skládá ze dvou částí, které mohou být vyjímatelné, polohovatelné a umístěny nad sebou, což zajišťuje maximální
pohodlí při nakládání nádobí.

DELAY START:
Funkce umožnuje mytí odložit až o 24 hodin a naprogramovat myčku na provoz v požadovaném čase (např. v noci).

FLEXIZONE 1/2:
Volba FlexiZone ½ umožňuje mytí i malého množství nádobí, umístěného v jednom z jejích košů. Šetří spotřebu energii, vody a snižuje dobu mytí.

FLEXI TABS:
Ideální pro použití multifunkčního pracího prostředku ve formě tablet. Možnost Flexi Tabs optimalizuje mycí proces, pomocí nejlepších vlastností
kombinovaných výhod.

EASYGLIDE SYSTEM:
Systém na bází větší komfort při manipulaci s nádobím.

QUICKTIME PROGRAM:
Volba Quick Time ve spojení s jakýmkoli mycím režimu (s výjimkou oplachu) zkracuje dobu cyklu. Dokonce i silně znečištěné nádobí umyjete za
méně než hodinu.

AQUATEST:
Elektronický snímač Aquatest, přítomný ve většině modelů myček nádobí Smeg, testuje úroveň průhlednosti vody po prvním máchání. V závislosti
na přijatých údajů, senzor upravuje výběr, čímž se zajistí nejlepší výsledek s minimální spotřebou vody.

ACQUASTOP TOTALE:
Systém Aquastop zajišťuje vnější a vnitřní ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody aquastop
vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívodní vodovodní ventil.

Sistema di lavaggio Planetarium:
Il nuovo sistema di lavaggio Planetarium garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla doppia rotazione in simultanea dell’irroratore
che distribuisce l’acqua in modo capillare, per stoviglie lavate alla perfezione.

HLUČNOST 42 DB (A):
Hladina hluku pouze 42 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

DISPLAY LCD:
Pro optimalizaci výkonu a zjednodušení užívání spotřebiče, některé pračky a chladničky jsou vybaveny LCD displejem zobrazujícím provozní stav
spotřebiče.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTI OTISKŮM PRSTŮ:
Speciální úprava nerezových povrchů, která ochraňuje povrch spotřebiče před otisky prstů a ulehčuje čištění výrobků z nerez oceli.

OPLACHOVÁNÍ PROGRAM:
Program oplachování nádobí ve studené vodě.

GLASS PROGRAM:
Program sklo je určen k mytí delikátního nádobí. Jemné, ale účinný mycí cyklus při 45 ° C zajišťuje optimální úroveň čistoty pro choulostivé nádobí.

ECO PROGRAM:
Program Eco poskytuje maximální účinnost a optimální spotřebu energie, doporučeno pro středně znečištěné nádobí.

27 МINUT PROGRAM:
V rámci programu "Rychlý 27 minut" lze mýt v krátkém čase málo zašpiněné nádobí. Program neobsahuje fázi sušení.

Auto 45°- 65°:
Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all’azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali
parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

ECO RAPID:
Program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí, ale v kratším čase, a to vždy s garancí dosažení nejlepšího výkonu z hlediska energetické
účinnosti.

HYCLEAN:
Přidává koneční antibakteriální oplach k zvolenému programu. Myčka provádí konečný speciální 10 minut oplach při vysoké teplotě 70 ° C, což
zajišťuje tu nejvyšší možnou úroveň čistoty.

NORMAL QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí mixu nádobí.

DELICATE QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí delikátního nádobí.

STRONG AND FAST PROGRAM:
V kombinaci standardním programem některé modely mají přídavnou funkci Rychlý a intenzivní. Doba trvání pouze 50 min, teplota vody: 70° C.
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